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Beste lezer, 
Na een onderbreking van twee jaar konden we 
dit jaar eindelijk opnieuw een normale editie van 
de Vlaamse Houtproef organiseren. En, het mag 

gezegd worden, die was een schot in de roos! 

Of de corona-onderbreking er voor iets tussenzat, weet 
ik niet, maar zowel de leerlingen, de leerkrachten als de 
vrijwilligers die de wedstrijd mee helpen organiseren, 
 waren dit jaar razend enthousiast. En ook de Vlaamse 
Hulde in Sint-Niklaas was een voltreffer. 

Vooraf was niet iedereen even opgezet met de keuze 
van de eregast, Conner Rousseau, maar na afloop 
waren die reserves helemaal verdwenen. Rousseau 
heeft namelijk de gave dat hij de taal van de jongeren 
spreekt, waardoor de boodschap die hij bracht, duidelijk 
aankwam bij de deelnemers. En die boodschap: “Wees 
fier op wat jullie doen en wat jullie kunnen!” is net waar 
de Houtproef om draait. 

We hopen dat de deelnemers van de Vlaamse houtproef 
later uitgroeien tot bekwame vakmensen, die fier zijn op 
hun beroep en hun vaardigheden. En de handvaardigheid 
vormt nog altijd het fundament van ons vak!

Uiteraard omarmen wij ook de technologie. Elke schrijn-
werker heeft in zijn atelier een computergestuurde 
CNC staan, facturatie en boekhouding zijn een flink 
stuk makkelijker geworden door alle digitale tools die 
tegenwoordig beschikbaar zijn,… Maar op de werf, 
wanneer je een raam, deur of keuken moet plaatsen, dan 
blijft de handvaardigheid onmisbaar! En dus blijven wij 
ook in 2023 hameren op het belang van handvaardigheid. 

Afspraak op donderdag 20 april 2023! 

Collegiale groet

Vakmanschap  
is meesterschap

Willy Simoens

Voorzitter Embuild  
Vlaamse Schrijnwerkers
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875 jongeren  
timmeren tegen de tijd

Op donderdag 21 vond 
de Vlaamse Houtproef 
2022 plaats. De voorbije 
twee jaar werd het 
schrijnwerkersconcours 
geteisterd door de 
coronapandemie, maar 
de editie van 2022 
was eindelijk weer een 
normale editie. 

875 leerlingen uit 58 Vlaamse 
scholen namen aan de 
wedstrijd deel. Hun opdracht? 
Op één dag tijd een onre

gelmatig driepotig tafeltje in  elkaar 
timmeren, waarin verschillende 
houtverbindingen verwerkt zaten. 
Zoals steeds bleek ook nu weer de ge
vreesde zwaluwstaartverbinding voor 
de meeste deelnemers het grootste 
struikelblok. In het stuk zaten verder 
ook nog een drevelverbinding en mus
senstaart verwerkt. 

Regionale huldigingen
Aan het einde van de dag werden de 
werkstukken ingezameld en in de 
dagen na de wedstrijd verzamelden 
in iedere provincie juryleden om per 
provincie een laureaat aan te duiden 
voor iedere studierichting (BuSO/ 
BSO/TSO). De beste stukken van ie
dere regio stootten vervolgens door 
naar de Vlaamse jury, die de win
naars voor heel Vlaanderen bekend



D E  V L A A M S E  S C H R I J N W E R K E R  •  0 8 | 2 0 2 2      5

maakte. De regionale huldiging 
vonden eind mei plaats, de Vlaamse 
hulde viel dit jaar 3 juni. 

Signaal uitsturen
Met de Vlaamse Houtproef wilde 
Embuild – Vlaamse Schrijnwerkers 
een duidelijk signaal uitsturen dat 
de praktijkvakken meer dan ooit 
belangrijk blijven voor leerlingen in 
de beroepsgerichte opleidingen. In 
de coronaperiode moesten scholen 
noodgedwongen afstandsonderwijs 
invoeren, waardoor veel praktijk
uren verloren gingen. Daarom is het 
des te belangrijker dat de leerlingen 
voldoende op handvaardigheid oefe
nen, nu de praktijklessen weer kun
nen en mogen plaatsvinden. 

Normale editie
Voor het eerst in twee jaar kon er 
weer een normale Houtproef door

gaan. In 2020 was alles in gereed
heid gebracht om de wedstrijd te 
laten plaatsvinden, maar tijdens de 
paasvakantie werd ons land voor 
de eerste keer overspoeld door de 
eerste coronagolf. Het land ging in 
lockdown en er zat dus niets anders 
op dan de wedstrijd te annuleren. 

In 2021 was er een lichte vooruit
gang, maar corona bleef roet in het 
eten strooien. De wedstrijd vond 
vorig jaar plaats, maar niet in de 
gebruikelijke vorm. Het lag immers 
nog steeds erg moeilijk om evene
menten te organiseren voor grote 
aantallen mensen. Heel wat scho
len lieten daar om tijdens de editie 
van 2021 geen externe bezoekers 
toe, waardoor toezichthouders en 
pers niet welkom waren in de scho
len. Andere scholen gingen nog een 
stap verder en besloten om helemaal 
niet deel te nemen. Omwille van die 
reden werd de Vlaamse Houtproef 

vorig jaar  enkel gehouden in de pro
vincies West en OostVlaanderen en 
Antwerpen. 

Dit jaar verliep alles gelukkig weer 
zoals vanouds en konden ook de 
scholen uit de provincies Vlaams
Brabant en Limburg opnieuw mee
doen. Hopelijk behoort covid nu 
finaal tot het verleden en kunnen 
we ook volgend jaar weer een nor
male editie van ons schrijnwerkers
concours organiseren. 

De datum is alvast al bekend: de 
wedstrijd zal plaatsvinden op don
derdag 20 april 2023.

Meer
details

en info: www.houtproef.be 
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De Vlaamse Houtproef  
in beeld
In 58 Vlaamse Scholen 
was donderdag 21 
april geen schooldag 
als alle andere. De 875 
deelnemers aan de 
Vlaamse Houtproef 
kregen die dag immers 
geen les. In plaats 
daarvan moesten ze 
tijdens de schooluren 
een onregelmatig stoeltje 
in elkaar timmeren met 
veel oog voor detail en 
een secure afwerking. 
Een sfeerbeeld.  

↑ KTA Sint Michiels Brugge

Sint Janshof Mechelen →

↑ Campus Cardijn Diksmuide

↑ Richtpunt Campus PTI Hamme
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Vito Hoogstraten ↑↓ Gitok Kalmthout

← Technisch Instituut Sint Michiel Bree

↓ Technisch Atheneum Keerbergen

Haverlo Assebroek ↓
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De winnaars aan het woord
Maak kennis met de laureaten van de Vlaamse Houtproef 2022.

De Vlaamse Houtproef winnen, 
zoiets gaat niet onop gemerkt 
voorbij. Dat ondervond ook 
Merel Van den Bergh, die 

won in de categorie TSO. 
“Mijn familie was super trots op mij! 
Zelf vond ik het uiteraard ook heel leuk 
om zoveel positieve reacties te krijgen 
op mijn werk. Toen ik aankwam op de 
Vlaamse Hulde in SintNiklaas had 
ik helemaal niet gedacht dat ik ging 
winnen. In de provincie Antwerpen 
was ik namelijk maar op de tweede 
plaats geëindigd, maar blijkbaar heeft 
de Vlaamse jury de stukken anders 
beoordeeld. Ik dacht wel dat ik bij de 
10 besten zou zijn, dus voor de aan
kondiging van de winnaars was ik 
heel zenuwachtig!
Ik vond de Vlaamse Houtproef een erg 
leuke ervaring. Wanneer je ’s ochtends 

De winnaar van de categorie 
BuSO, Remi Impe, kon wegens 
ziekte niet aanwezig zijn op de 
Vlaamse Hulde. 
Reporter Sam Vanacker van 
Het laatste Nieuws bezocht De 
Ster in Tielt echter tijdens de 
Vlaamse Houtproef en nam 
daar deze foto van Remi. 

Foto: Sam Vanacker

de plannen te zien krijgt, dan lijkt één 
schooldag heel kort, maar uiteindelijk 
vond ik het wel leuk om te werken on
der tijdsdruk. Uiteraard was de zwa
luwstaartverbinding best pittig, maar 
gelukkig oefenen we op onze school 
regelmatig op handwerk en hand
gemaakte verbindingen. Zo hebben 
we ooit eens een werkbak gemaakt 
waarin verschillende zwaluwstaart
verbindingen verwerkt zaten. Dat 
heeft me ongetwijfeld geholpen in de 
Vlaamse Houtproef!
Ik wil later ook graag verder gaan in 
de houtbewerking. Waarschijnlijk ga 
ik een professionele bachelor in de 
houttechnologie studeren in Gent. 
Het lijkt me wel mooi om nadien aan 
de slag te gaan als ambachtelijke trap
penmaker! Al speel ik ook nog met het 
idee om architectuur te gaan stude

ren. Je ziet: een toekomst in de bouw 
interesseert me wel! We zien wel wat 
de toekomst brengt.” 

Merel Van den Bergh 
“Later misschien trappenmaker of architect”

Remi Impe
Winnaar BuSO 
ontbrak wegens 
ziekte
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www.silky-europe.com

“Ik ben ervan geschrokken wat 
de Vlaamse Houtproef allemaal 
teweeggebracht heeft,” ver
telt de 16jarige Lander Van

nieuwenburg, die won in de categorie 
BSO. “Plots stond ik met mijn foto in 
Het Laatste Nieuws en Het Nieuws
blad. Ik ben in de fitness zelfs aanges
proken door iemand die me herkend 
had in zo’n krantenartikel. Ongelo
felijk wat er allemaal komt bij kijken! 
Uiteraard is het leuk dat je op zo’n po
sitieve manier in de aandacht komt. 
Het gekke is dat ik helemaal niet 
verwacht had dat ik bij de winnaars 
zou zijn. Ik was dus aangenaam ver
rast toen mijn naam afgeroepen werd 
als winnaar. We hadden met onze klas 
op voorhand de filmpjes bekeken van 

de werstukken van de voorgaande ja
ren, dus we wisten dus wel ongeveer 
waaraan we ons konden verwachten. 
Eerlijk gezegd vond ik het stuk van dit 
jaar makkelijker dan die van de voor
gaande jaren. Die handmatige verbin
dingen waren uiteraard het moeilijk
ste onderdeel, maar daar hebben we 
in onze school veel op geoefend. In het 
eerste jaar hebben we daar behoorlijk 
wat tijd aan besteed. 
Momenteel denk ik niet echt na over 
een toekomst als houtbewerker. Ik 
speel basket bij Racing Brugge en ik 
droom eigenlijk van een toekomst als 
professioneel basketbalspeler. Ik wil 
er in eerste instantie alles aan doen 
om daar later mijn brood mee te ver
dienen.”

Lander Vannieuwenburg 
“Plots werd ik herkend in de fitness”
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Hoog bezoek op  
de Vlaamse Hulde, 
want niemand minder 
dan Vooruit-voorzitter 
Conner Rousseau was 
er aanwezig om de 
laureaten te huldigen. 
Bij de jongeren, die 
‘Konijn Rousseau’ maar 
al te goed kennen 
na zijn passage in 
het hyperpopulaire 
televisieprogramma  
‘The Masked Singer’  
was het een schot in  
de roos. 

The Masked Singer hield 
Vlaanderen afgelopen winter 
wekenlang in de ban. Toen 
duidelijk werd dat het witte 

konijn uit de show niemand minder 
was dan de voorzitter van Vooruit, 
vielen veel kijkers net niet uit hun 
zetel van verbazing. Voor Rousseau 
heeft zijn deelname aan het program
ma duidelijk geen windeieren gelegd, 
want op de Vlaamse Hulde wisten de 
jongeren maar al te goed wie hij was. 
Na afloop wilden velen dan ook met 
Rousseau op de foto.  

“Trots zijn op jullie 
talenten”
Voor hij de prijzen uitreikte, sprak de 
Vooruitvoorzitter de jongeren toe. 

Daarbij benadrukte hij dat ze trots 
moeten zijn op hun talenten en dat 
ze zich bewust moeten zijn van het 
feit dat mensen met hun vaardighe
den en profiel erg gegeerd zijn op de 
arbeidsmarkt. Bovendien had hij ook 
een belangrijke boodschap over de 
manier waarop er gekeken wordt naar 
de richtingen BuSO, BSO en TSO. 

“Ik wil de jongeren die hier aanwezig 
zijn oproepen om meer fier te zijn 
op wat ze doen en wat ze kunnen. En 
vooral ook fier te zijn op wat ze stu
deren! Want we hebben deze mensen 
hard nodig,” stak Rousseau van wal. 
“Momenteel zoeken we in de bouw
sector heel veel jonge mensen die in 
deze richting aan de slag willen gaan. 
En die zijn zeldzaam, want niet ieder

een beschikt over de talenten die in de 
bouw nodig zijn. 

We moeten bovendien ook af van het 
idee dat je in ons onderwijs naar een 
andere richting kan ‘stijgen’ of ‘zak
ken’. BSO en TSO zijn geen lagere of 
makkelijkere richtingen dan ASO. Het 
zijn gewoon andere richtingen, voor 
mensen met andere talenten. 

Ikzelf heb bijvoorbeeld ASO gevolgd, 
maar ik heb twee linkerhanden. Het 
werkstuk dat de deelnemers aan de 
Houtproef gemaakt hebben, zoiets 
zou ik nooit kunnen maken! Voor mij 
gaat het dus niet over zakken of stij
gen van richting, maar over een rich
ting kiezen die aansluit bij je talenten. 
Het komt er dus op aan om iets te 

Wit konijn Conner 
Rousseau reikt prijzen 
uit op Vlaamse Hulde

Voorzitter Willy  
Simoens geeft uitleg  
bij het werkstuk.



D E  V L A A M S E  S C H R I J N W E R K E R  •  0 8 | 2 0 2 2      1 1

zoeken waar je goed in bent en wat je 
graag doet!

We zouden beter onze jongeren mo
tiveren om een richting te volgen die 
ze graag doen, in plaats van te praten 
over stijgen of zakken. Alle studie
richtingen zijn voor mij even veel 
waard. Daarom wil ik jullie oproepen 
om fier te zijn op jullie technische 
vaardigheden!”

Pleidooi voor duaal leren
Conner Rousseau liet ook verstaan 
dat hij een voorstander is van duaal 
leren. “Ik vind dat we jongeren die 
schoolmoe zijn en geen zin hebben 
om op de schoolbanken te zitten, be
ter zouden helpen om een goede stiel 
aan te leren. Uiteraard blijft een ze
kere basiskennis wel nodig, iedereen 
moet natuurlijk kunnen rekenen en 
schrijven. Maar ik denk wel dat we in 

ons onderwijs de jongeren sneller de 
kans moeten geven om hun ding te 
doen via het duaal onderwijs. 

Stoeltje gebruiken op 
eigen risico
Tot slot liet de Vooruitpoliticus ook 
nog weten dat hij er met de beste wil 
van de wereld niet zou in geslaagd 
zijn om het werkstuk van de Vlaamse 
Houtproef te maken. 

“Ik heb twee linkerhanden. Had je mij 
dit stoeltje laten maken, dan had het 
in de verste verte niet geleken op het 
model op het plan. Bovendien zou ik 
zeker iedereen afraden om er op te 
gaan zitten. Als ik ooit een meubel in 
elkaar steek, dan moet er zeker een 
waarschuwingsbordje bij: ‘Gebruiken 
op eigen risico!’.”

Bekijk een interview met Conner 
Rousseau op de facebook-pagina van  
De Vlaamse Houtproef.

De finalisten in 
de categorie BSO.

Ook Dirk Van Kerckhove (directeur 
Embuild Afwerking), Willy 

Simoens (voorzitter Embuild 
Vlaamse Schrijnwerkers) en Johan 
Wauman (directeur Embuild Oost-

Vlaanderen) gingen gewillig met 
Rousseau op de foto. 
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De laureaten  
per provincie
In de weken volgend op de Vlaamse Houtproef vinden 
in alle provincies prijsuitreikingen plaats. De beste 
houtbewerkers van iedere provincie stoten vervolgens 
door naar de Vlaamse Hulde. Hieronder een overzicht 
van de beste jonge houtbewerkers in iedere provincie. 

 B
SO

  B
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O
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SO

Limburg

Antwerpen
1 

Axl Kapitein 

2 
Brent Verbruggen 

3 
Jonas Van Dijck

1 
Gabriël Vermulst

2 
Sherissa Persy

3 
Lorenzo De Meulder

1 
Merel Van den Bergh 

2 
Xaria Cleybergh 

3 
Ruben Tegenbosch
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BS
O

TS
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BS
O

BU
SO

TS
O

Vlaams-
Brabant

1 
Kylian Arschoot  

2 
Bernard Boatcye 

3 
Wannes Vanhulst

1 
Elie Ntumba

2 
Jason Slechten

3 
Vic Bosmans 

1 
Glenn Schoevaerts  

2 
Jerco Van Ruysevelt  

3 
Soen Rits

Oost-
Vlaanderen

1 
Jarno  

Van Der Heyden 

2 
Jarich  

Van Den Branden 

3 
Sem Van Hoecke

1 
Runhe De Saedeleir

2 
Senne Lema 

3 
Anton Lippens

BS
O

BU
SO

TS
O

Limburg
1 

Bart Doensen 

2 
Tibo Ene 

3 
Ronin Kruijsen

1 
Marco Pex

2 
Bjarne Meus 

1 
Stan Lodewijks  

2 
Robin Broens 

3 
Flynn Baptist



D E  V L A A M S E  S C H R I J N W E R K E R  •  0 8 | 2 0 2 2      1 5

BS
O

BU
SO

TS
O

West-
Vlaanderen

1 
Lander Vannieuwenburg 

2 
Michiel Vanhulle 

3 
Merel Deboysere

1 
Remi Impe

2 
Jasper Defruyt

3 
Lucas De Bruyne 

1 
Thibo Laseure 

2 
Victor Inghels 

3 
Matthieu Berteloot 

©Trespa
dakkapel 
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In de dagen net na de 
Vlaamse Houtproef 
werden in iedere 
provincie de werkstukken 
beoordeeld door een 
lokale jury. De allerbeste 
stukken stootten 
vervolgens door naar 
de Vlaamse jury. Wij 
namen een kijkje ter 
plaatse en zagen dat die 
jurering een ernstige 
zaak is, waarbij toeval en 
giswerk zo veel mogelijk 
uitgesloten worden. 

Met negen waren ze, de er
varen schrijnwerkers die 
op 4 mei verzamelden in 
SintNiklaas om de al

lerbeste werkstukken van de Vlaamse 
Houtproef onder de loep te nemen. 
Om het werk van de juryleden te 
vergemakkelijken, maar vooral om 
het jurywerk zo objectief mogelijk te 
maken, heeft de organisatie achter 
de Houtproef verschillende hulpmid
delen voorzien. De juryleden kunnen 
namelijk gebruik maken van slim 
ontworpen mallen om de werkstuk
ken te controleren.  

De juryleden moeten dus geen meet
latten of andere meetinstrumenten 
gebruiken om na te gaan of alle on
derdelen van het werkstuk de juiste 
afmetingen hebben en of de onder
delen onder de juiste hoek aan elkaar 
bevestigd zijn. Het volstaat om het 
werkstuk in de mal te plaatsen en het 

jurylid ziet meteen hoe goed het stuk 
gemaakt is. Als het werkstuk niet in 
de mal past, of als er speling is tussen 
het stuk en de mal, dan weet de jury 
meteen dat het stuk niet helemaal 
voldoet aan de voorschriften en dan 
levert dat een lagere score op. Past het 
stuk daarentegen naadloos in de mal 
en sluit die overal perfect aan, dan 
krijgt het stuk voor dat onderdeel de 
maximumscore. 

De werkstukken worden geëvalueerd 
op 24 criteria, die telkens nul, één of 
twee punten kunnen opleveren. De 
afmetingen en haaksheid zijn goed 
voor 28 % van het puntentotaal, de 
afwerkingsgraad krijgt 14 % van de 
punten, maar het leeuwendeel van de 
punten gaat uiteraard naar het belan
grijkste element van het werkstuk: de 
verbindingen (58 %).  

Interpretatie blijft 
noodzakelijk
Door met de mallen te werken wordt 
het jureren een stuk eenvoudiger, 
maar tegelijk ook een stuk objectie
ver. Mochten de juryleden de stukken 
louter op het zicht beoordelen, dan 
zou het ene jurylid mogelijk milder of 
strenger kunnen zijn dan het andere. 
Dankzij de mallen zijn we verzekerd 
dat elk jurylid (zowel tijden de lokale 
jureringen als tijdens de Vlaamse 
jury) het stuk op dezelfde manier 
beoordeelt, met dezelfde elementen 
rekening houdt en de punten op de
zelfde manier toekent.

Helaas is het niet mogelijk om alles met 
mallen te controleren. De vlakheid van 
het schuurwerk en de aansluiting van 
de naden en verbindingen gebeurt nog 
steeds op het oog en op de tast. Geluk
kig beschikken de juryleden over jaren
lange ervaring en een geoefend oog. 

Jurering van de Houtproef:
mallen om giswerk en andere 
interpretaties uit te sluiten

De juryleden nemen 
plaats in een rij.  

Elk werkstuk wordt 
door ieder jurylid 

beoordeeld op één 
element. Hij noteert de 
score en geeft het stuk 

vervolgens door.



De mallen, een geesteskind  
van Geert Haest

De mallen die de jury gebruikt, werden 
in het verleden steeds gemaakt door 
wijlen Geert Haest, de Wuustwezelse 
schrijnwerker die in 2021 onverwacht 

om het leven kwam bij een tragisch 
fietsongeval. 

De meeste juryleden hebben Geert Haest 
goed gekend. De jurering van de Vlaamse 

Houtproef was voor hen dan ook een 
moment om nog eens terug te denken  
aan de veel te vroeg ontvallen vriend  

en collega. 
De mallen werden dit jaar gemaakt  

door PieterJan Simoens. 

Voorzitter  
Willy Simoens gaat  
de haaksheid van 
de poten tegenover 
het tafelblad na en 
controleert de hoek 
tussen de poten en 
 het grondvlak. 

D E  V L A A M S E  S C H R I J N W E R K E R  •  0 8 | 2 0 2 2      1 7

Leo Pype, een van 
de bezielers van de 
Vlaamse Houtpoef, 

controleert met  
een mal de lengte en  

de haaksheid van  
de poten. 

Gilbert 
Vandenberghe 

plaatst de 
werkstukken in 

deze mallen om de 
positie van  

de poten en  
de vorm van  

het blad te 
evalueren.   

Vooral dat  laatste 
blijkt een echt 

struikelblok, veel 
stukken geraken 

niet  in de mal. 

Ronny Peeters en Carl Vercammen buigen 
zich over het moeilijkste onderdeel van 
de proef: de afwerking van de zwaluw- en 
mussenstaartverbindingen. Ze controleren 
de afmetingen, of alles mooi aansluit, 
en of er geen lijmresten zichtbaar zijn. 
Hier kunnen de allerbeste leerlingen zich 
onderscheiden. 

Hier gebeurt het op 
de tast: Filip Vanholst 
gaat de vlakheid 
van het schuurwerk 
na en controleert 
of de voegen goed 
dicht zijn en er geen 
voelbare overgangen 
of naden zitten in het 
blad. 

Rudy Carmeliet 
en André De 

Wit controleren 
de algemene 

afwerkingsgraad. Zijn 
er geen lijmresten, 

potloodlijnen of 
paringsteklens  

meer zichtbaar? 
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De Vlaamse Houtproef is 
een event dat over heel 
Vlaanderen leeft! Met 
bijna 900 deelnemers, 
tientallen leerkrachten 
die de wedstrijd in 
goede banen leiden en 
al de vrijwilligers die 
hun steentje bijdragen, 
brengt de Houtproef 
meer dan 1000 mensen 
op de been. Niet 
verwonderlijk dus dat de 
kranten graag aandacht 
besteden aan de 
wedstrijd. 

De Houtproef in de kranten…
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Het incident gebeurde zon-
dagavond rond 19 uur. “Pal op
Pinksteren”, vertelt Vincent
Opstal, al vijfentwintig jaar
uitbater van het restaurant.
Hij baat L’Orchidee uit met
zijn echtgenote Chalor Kaen-
pet én een uitgebreid keuken-
team. “We kregen problemen
met de zekeringkast. Na een
hevige regenbui bleek daar
water ingesijpeld. Meteen
volgde een kortsluiting.”

“Nog een geluk dat ons res-
taurant op dat moment open
was, want anders waren de ge-
volgen niet te overzien. We
hebben meteen de brandweer
kunnen verwittigen.” 

De hulpdiensten kwamen ter
plaatse en beslisten onmid-

dellijk om de zaak te ontrui-
men. “Op dat moment waren
er zo’n veertig mensen aanwe-
zig”, aldus Vincent. “Ik heb
plaats voor vijftig personen, er

waren nog klanten op komst.
We waren volgeboekt.”

Omzet door neus geboord

De oorzaak van het incident?
Een werf boven de zaak. Daar
worden nieuwe appartemen-

ten gebouwd.
“Alles is daar
casco, en zo-
wel de voor-
kant als de
achterkant van
het gebouw
staat open.
Blijkbaar is de
werf niet wa-
terdicht ge-
maakt”, aldus
nog de uitbater
van L’Orchi-

dee. Maar de man zit intussen
wel met de gebakken peren:
hij moet zijn zaak enkele da-
gen sluiten én zag zijn omzet
zondag door de neus geboord.

Vrolijk wordt hij er niet van. 
“Heel wat mensen hadden al

een voorgerecht op. Velen zijn
ook nog komen vragen om af
te rekenen wat ze genuttigd
hadden, uit beleefdheid. An-
deren bleven voor de zaak
wachten tot er nieuws was. Ik
heb iedereen gezegd dat we
het zo laten, en gevraagd om
een andere keer terug te ko-
men en ons zo een plezier te
doen.”

Ondertussen moet Vincent
volop aan de bak: hij hoopt dat
zijn zaak vrijdag opnieuw
open kan. 

“We zijn nu enkele dagen ge-
sloten. Er is vooral werk aan
de elektriciteit, naast wat wa-
terschade”, zo luidt het nog.
“We willen zo snel mogelijk
opnieuw openen maar we
moeten zeker zijn dat de werf
boven onze zaak waterdicht
wordt gemaakt. Het is een
hoop miserie.”

Uitbater moet klanten uit Thais restaurant evacueren na kortsluiting 

“We willen heropenen, maar 
bouwwerf moet waterdicht zijn”
Nadat Thais restaurant 
L’Orchidee in Knokke-
Heist moest worden ont-
ruimd omdat water in de 
zekeringkast was gesij-
peld, doen uitbater Vin-
cent Opstal en zijn vrouw 
er alles aan om vrijdag 
hun zaak weer te kunnen 
openen. “Als de oorzaak 
van het probleem wordt 
aangepakt”, aldus de man.

KNOKKE-HEIST 
Vincent Opstal moest

zondagavond 40 klanten
uit zijn restaurant

L’Orchidee evacueren na
een kortsluiting.

JUNIOR VERBEEKE
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VINCENT OPSTAL
UITBATER

“Heel wat mensen
hadden al een 

voorgerecht op. Velen zijn ook nog 
komen vragen om af te rekenen
wat ze genuttigd hadden”

IF

gere periodes van zon of re-
gen, maar ook stevige wind
kunnen overleven”, aldus het
gemeentebestuur. “Daarnaast
lieten we een slimme compu-
tergestuurde bevloeiing plaat-
sen, die zorgt voor een opti-
maal rendement van het wa-
terverbruik.”  (jve)

pleet, net als een aantal bo-
men. De glansmispel, Japanse
wolmispel en Amerikaanse
hulst werden daarvoor ge-
bruikt. 

“We opteerden voor duurza-
me planten en bomen die lan-

se hulst en meer dan
1.000 struiken schijnhulst. Al-
les werd in strakke cirkels
aangelegd. Zo’n 30 ton rode
keitjes en meer dan 2.000 vas-
te planten van Belgische ma-
kelij maken het plaatje com-

W Het gemeentebestuur van Knokke-Heist, het wereldbekende bloemenhuis van 
Daniel Ost en Tuinen Sleutjes gaven het Driehoeksplein een nieuwe aanblik.  

 IF

landschapstuin, gebaseerd op
de klassieke parterre. “We
wilden eens afstappen van on-
ze gekende bloemendecoraties
en een concept creëren waar
de mensen langere tijd van
kunnen genieten”, aldus CEO
Yann Callaert. “Dit was de ide-
ale gelegenheid om  in het
openbaar  uit te pakken.
Knokke-Heist is een bruisen-
de gemeente die het ontwerp,
de aanleg en het onderhoud
van het openbaar domein hoog
in het vaandel draagt. We zijn
trots om daar ons steentje toe
bij te dragen.” 

Werden onder andere ge-
bruikt: 2.500 struiken Japan-

Het gemeentebestuur van
Knokke-Heist, het wereldbe-
kende bloemenhuis van Dani-
el Ost en Tuinen Sleutjes sta-
ken het Driehoeksplein in een
nieuw jasje. Er werd  geop-
teerd voor een gestileerde

Het Driehoeksplein in het 
Zoute steekt in een nieuw 
jasje: het vermaarde Belgi-
sche bloemenhuis Daniel Ost 
liet zijn creativiteit de vrije 
loop. Er werden onder ande-
re 2.500 struiken Japanse 
hulst en meer dan 
1.000 struiken schijnhulst in 
strakke cirkels aangelegd.

KNOKKE-HEIST 

Wereldbekend bloemenhuis 
steekt Driekhoeksplein 
in nieuw jasje

IF

Achttien maanden cel voor 
diefstallen in flatgebouw

Tussen 28 maart en 19 decem-
ber 2020 werden de bergruimtes 
van een appartementsgebouw 
aan de Landjuwelenstraat in 
Brugge geteisterd door inbraken. 
De dieven hadden het vooral ge-
munt op fietsen en werkmateri-
aal, maar ook schoonmaakpro-
ducten en leesboeken behoorden 
tot de buit. Omdat er geen braak-
sporen waren bij feiten in de ge-
meenschappelijke bergruimtes 
maar alleen bij die in de private 
bergruimtes, werd duidelijk dat 

de daders in het gebouw woon-
den. Op 4 april 2020 kon een van 
de bewoners van het gebouw 
Tom V. (40) en Davina V. (32) op 
heterdaad betrappen. Het koppel 
sloeg toen op de vlucht. 

In de bergruimte van Tom V.
werd een trapladder gevonden 
die in het gebouw gestolen werd. 
Bij een huiszoeking op 8 april 
2020 trof de politie in zijn appar-
tement, waar ook Davina V. ver-
bleef, een grote hoeveelheid ge-
stolen goederen aan.

Omdat het volgens de rechter
niet vaststaat dat ze die zelf ont-
vreemdden, werden ze alleen 
schuldig bevonden aan heling. 
Davina V. werd wel veroordeeld 
voor drie diefstallen die ze in 
haar eentje pleegde. Tom V. werd 
nog schuldig bevonden aan ver-
boden wapendracht omdat hij 
een vlindermes bij zich had.  (aft)

Een 40-jarige man en een 
32-jarige vrouw hebben 
voor de Brugse rechtbank 
beiden achttien maanden 
cel gekregen voor een reeks 
inbraken in de bergruimes 
van het appartementsge-
bouw waar ze wonen.

BRUGGE 

Vlaamse laureaten kwamen ove-
rigens van onze school. Als leer-
kracht is dat leuk, een bevesti-
ging dat we het niet slecht doen.”

Van de 884 deelnemers uit 58
Vlaamse scholen bleven er 
41 laureaten over. Zij kregen vrij-
dag in de Sint-Niklase kantoren 
van organisator Confederatie 
Bouw hun prijzen, zijnde waar-
debonnen, uit handen van Voor-
uit-voorzitter Conner Rousseau. 

De andere winnaars waren Re-
mi Impe van BuSO De Ster Tielt 
(BuSO) en Merel Van den Bergh 
van het GITOK Kalmthout 
(TSO).  (tns)

Lander uit Sint-Andries won in
de categorie BSO de Vlaamse 
Houtproef. Leerlingen uit de 
richting hout of schrijnwerkerij 
kregen één dag om een werkstuk 
te maken. Dit jaar was dat een ta-
feltje waarvoor ze drie soorten 
hout en verschillende technie-
ken moesten gebruiken. “Het viel
wel mee om te maken”, zegt Lan-
der. “Ik heb ook wat hulp gekre-
gen van mijn leraren en mede-
leerlingen.” 

Bevestiging

Enkele leerkrachten waren bij
de prijsuitreiking aanwezig. 
“Lander heeft soms weinig ver-
trouwen in zichzelf, dit is dus een
mooie bevestiging dat hij het wel 
kan”, zegt houtleraar Bart De 
Meulenaere. “De meeste West-

Lander uit Sint-Andries wint 
schrijnwerkerswedstrijd
Lander Vannieuwenburg 
(16) van het KTA Brugge 
heeft samen met twee an-
deren de Vlaamse Hout-
proef gewonnen. Dat is 
Vlaanderens grootste 
schrijnwerkerswedstrijd.

BRUGGE/SINT-NIKLAAS 

W Lander (midden) en leraar Bart 
(links). “De meeste West-Vlaamse 
laureaten kwamen van onze school.”

TN
S
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Maar het bleef niet bij krantenartikelen. Bijna 
alle Vlaamse regionale tv-zenders brachten 
verslag uit over de Houtproef!

De Houtproef in de kranten… … en op televisie
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Welke bouwjobs worden het meest 
gevraagd op het Jobplatform Jobat? 
Knelpuntberoepen als werfleiders en 
calculators staan traditioneel hoog 
op die lijst. Ook voor dakwerkers en 
metselaars zijn er erg veel vacatures. 
Maar de absolute winnaar blijkt de 
schrijnwerker. 

Dat blijkt uit het overzicht van de gepubliceerde 
functies op Jobat in bouw. Die gegevens zijn ge
baseerd op het aantal gepubliceerde vacaturen 
in de voorbije twaalf maanden. In de lijst staan 

zowel de klassieke bouwjobs, zoals loodgieters, vloerders, 
stukadoors en metselaars. Er zijn de bouwfuncties die 
meer rond (zware) infrastructuur draaien zoals wegenwer
kers, bouwmachinisten en kraanbediendes en traditionele 
afwerkingsberoepen als schilders, decorateurs en inte
rieurbouwers.   

In de lijst met populairste bouwfuncties vinden we verder nog 
jobs waar je teams en projecten moet aansturen, zoals werf
leiders en projectleiders. We vinden er specifieke bouwjobs 
als architecten, landmeters en bouwtekenaar, én er zijn (com
merciële) bediendejobs zoals de vastgoedmakelaar. Maar he
lemaal bovenaan staat de schrijnwerker. Onze schrijnwerke
rijen zijn dus continu op zoek naar extra mankracht.  

Schrijnwerker is meeste 
gevraagde bouwjob

Meer 
weten? www.jobat.be 

Meest gevraagde jobs in bouw

1 Schrijnwerker/timmerman   13,2%

2 Werfleider, ploegbaas, meestergast 11,4%

3 Projectleider    8,2%

4 Dakwerker    7,9%

5 Calculator, werkvoorbereider  7,0%

6 Metselaar    6,8%

7 Tekenaar bouw   5,9%

8 Handlanger    5,3%

9 Loodgieter/installateur sanitair  4,5%

10 Bekister/ijzervlechter   4,1%

11 Wegenwerker   3,9%

12 Grondwerker    2,8%

13 Vastgoedmakelaar   2,3%

14 Schilder/decorateur   2,1%

15 Bouwplaats- en wegenbouwmachinist 2,1%

16 Kraanbediener   1,8%

17 Interieurbouwer   1,8%

18 Vloerder/tegelzetter   1,5%

19 Installateur HVAC   1,2%

20 Stukadoor    1,0%

21 Landmeter    1,0%

22 Installateur elektrotechniek  0,7%

23 Architect    0,5%

24 Bodemonderzoeker   0,5%

25 Glazenier    0,4%
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Interesse of wenst u meer info? 
Neem dan contact op met uw 
lokaal secretariaat: 
 
ANTWERPEN:  
Vanessa Fioole, 0479/21.83.38,  
info@vaspa.be

LIMBURG:  
Evelien Baré, 011/301036, 
evelien.bare@embuild.be

VLAAMS-BRABANT: 
Sandra Mertens,  
016/224084, 
sandra.mertens@embuild.be

OOST-VLAANDEREN:  
Leen Van Puyenbroeck, 
03/7604780,  
leen.vanpuyenbroeck@embuild.be

WEST-VLAANDEREN: 
Gerd Decoene,  
056/268141,  
gerd.decoene@embuild.be

NATIONAAL SECRETARIAAT: 
Ann Cassauwers,  
02/5455757,  
ann.cassauwers@embuild.be

Vlaamse Houtproef zoekt toezichthouders 

Meer 
weten? 

www.houtproef.be 
facebook.com/Houtproef 
www.youtube.com/user/confedb 

Wil je graag op de hoogte blijven van 
de toekomstige edities van de Vlaamse 
Houtproef? Neem dan een kijkje op 
onze sociale netwerken. 

De Vlaamse Houtproef heeft niet alleen een eigen web-
site, maar ook een Facebook-pagina waarop je alle 
nieuws vindt over de wedstrijd. We publiceren op Face-
book trouwens niet alleen de foto’s van de wedstrijd-
dag en de huldigingen, maar ook wanneer er in de pers 
iets verschijnt over de Houtproef, delen we dat daar 
ook. Wie deze pagina volgt, blijft dus automatisch op 
de hoogte van alles wat er gebeurt rond de wedstrijd. 
De Confederatie Bouw heeft daarnaast ook een eigen 
Youtube-kanaal. Daarop verschijnen de video’s van 
onze eigen professionele filmploeg. Je vindt er onder 
andere een uitgebreid videoverslag van de voorbije 
edities van de Houtproef. 

Volg De Vlaamse Houtproef  
via sociale media

Bent u een aannemer en lid van de Confederatie Bouw? Misschien is een rol als 
toezichthouder of jurylid dan iets voor u. We zoeken mensen die bereid zijn om 
zich gedurende één dag vrij te maken voor de Vlaamse Houtproef. Op deze dag 
verzamelen de juryleden zich in iedere provincie en nemen ze alle werkstukken 
onder de loep. Van ieder werkstuk wordt nagegaan of het voldoet aan de 
voorschriften uit de opdracht en wordt de afwerking gequoteerd. 
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Deelnemende scholen
Met niet minder dan 875 deelnemende leerlingen uit 58 Vlaamse scholen,  

mag de editie van dit jaar zeker en vast een succes genoemd worden!  
Hieronder een overzicht aan van alle scholen die deelnamen aan  

De Vlaamse Houtproef editie 2022. 

ANTWERPEN
• Atheneum Lier -  

Campus Louis Zimmer
• Atheneum Schoten BuSO  

Kristus-Koning Instituut 
Brecht

• GITHO Nijlen
• GITOK Kalmthout
• Sint-Lambertusinstituut  

Heist-op-den-Berg
• Sint-Janshof Mechelen
• Spectrumschool Deurne
• Stedelijk Lyceum Eilandje  

Antwerpen
• Talentenschool Turnhout
• Technische Scholen 

Mechelen 
• VITO Hoogstraten
• VTI Lier 

OOST-VLAANDEREN
• Campus Courtmanslaan  

Maldegem
• GO! Atheneum Geraards-

bergen
• GO! KTA-Gito Groenkouter
• GTI Beveren
• KA Beveren Oscar Romero-

college Dendermonde
• Richtpunt Campus Eeklo - 

PTI Eeklo
• Richtpunt Campus Hamme
• Vlot Sint Laurentius  Lokeren 

(VTI Lokeren) 
• VTI Deinze
• WeTech Sint-Niklaas

WEST-VLAANDEREN
• Atheneum Calmeyn  

De Panne
• BuSO De Ster Tielt
• BUSO SINT-IDESBALD
• GO! Atheneum Avelgem
• KTA Brugge

• LMC Poperinge
• 't Saam - Campus Cardijn  

Diksmuide
• VIBSO Waregem
• Vrije School Haverlo  

Assebroek VTI Brugge
• VTI Ieper
• VTI Sint-Lucas Menen VTI 

Veurne
• vzw Sint-Paulusschool 

campus  
VTI Waregem 

LIMBURG
• BuSO Sint-Jansberg 

Maaseik
• Campus De Helix 

Maasmechelen 
• Campus HAST Hasselt
• Don Bosco Helchteren
• Hasp-o Centrum  

Sint-Truiden
• Mosa-RT Maaseik
• Provinciale Technische 

School Maasmechelen
• Proviciale school  

Diepenbeek
• Technisch Heilig-Hart-

instituut Tessenderlo
• Technisch Instituut  

Sint-Michiel Bree
• VIBO Sint-Barbara Beringen
• WICO Campus T.I.O. Pelt

VLAAMS-BRABANT
• GO! Atheneum Liedekerke
• GO! Technisch Atheneum 

 Keerbergen
• K.A. Redingenhof Leuven
• SBSO Zonnegroen 

 Zoutleeuw
• TechnOV Vilvoorde
• VTI Leuven 



Got questions? Our sales team is happy to provide further details.

                                                                        Pollmeier beech is the sustainable hardwood solution 

– where one wood offers 1000 possibilities. We specialize in beech because it is the most available 

hardwood species. This allows us to ensure continuous supply to our customers.

With excellent machining and staining properties, our beech offers various design options ranging 

from a light natural colour to a dark elegant look. This makes beech the ideal hardwood for          

countless products such as furniture, stairs, mouldings, interior fittings, toys and many more!

Solid wood processing requires extensive cutting and sorting to get the exact needed parts. With Pollmeier COMPONENTS // Solid Beech, 

you skip unneeded steps that involve waste, planning, yield calculations, cutting and machining. Instead, you can directly add value to your 

core production process while saving time and costs!

Let us help you discover the benefits of switching to Pollmeier beech and COMPONENTS. Together, we will find the ideal cross-sections and 

quality to match your needs and ensure that your production operates at the lowest possible cost.

Pollmeier COMPONENTS Cut-to-size // Solid Beech
Save costs with ready-to-use solid wood parts 

sales@pollmeier.com  |  +49 36926 945 163

Watch now!
START SAVING
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DAG VAN DE 
AFWERKING

18 OKT 2022

U wil kijken, ontmoeten en bijleren?
Geen betere gelegenheid dan een vakbeurs en 
netwerkevent om alle nieuwe trends en technieken 
op het vlak van interieur en afwerking te ontdekken. 

Voor wie is het?
Alle professionals die bezig zijn met afwerking. 
Van plaatser tot ontwerper.

Waar is het te doen?
In de ruime hallen van de Brussels Kart Expo in 
Groot-Bijgaarden, van 9u30 tot 19u00.

Wat valt er precies te beleven?
Er zijn ruim 140 standen en een demotent. En je geniet 
er van een gemoedelijke sfeer met gratis bu� etten en 
drank.

Meer informatie voor dit unieke evenement via
www.dagvandeafwerking.be. 

Embuild
THE BELGIAN CONSTRUCTION

ASSOCIATION


